
Er is altijd licht

Oecumenische viering in de Vredesweek

van de Bethelkerkgemeente en de Willibrordgemeenschap

in de Bethelkerk op zondag 19 september 2021

Voorgangers: ds. Guus Fröberg en pastor Henri Egging

Met zang door cantorij Ambacht-Oost, o.l.v. Niec Saarloos

Orgelspel: Guus Korpershoek
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Openingslied: Daglicht gaat stralen
(Tekst: Sytze de Vries; melodie: oud Gaelic melodie)

Allen 1 en 3 ; cantorij 2

2.
Zoet is de regen, hemels het zonlicht,
fris ligt de dauw op het eerste groen.
Dit is als Edens bloeiende tuinen,
waar wij Gods schreden vinden als toen.

3.
Ik vang het zonlicht en groet de morgen,
breng aan de Maker mijn eerbewijs.
Prijs, al wat ademt, iedere morgen
als nieuwe schepping, als paradijs!

Begroeting (pastor H. Egging)

Wij zijn hier samen in de naam van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest. Amen.

De God van Vrede, Vader van ons en alle schepselen,
die ons samen doet leven, als broeders en zusters van elkaar
en verbonden met onze zuster Moeder Aarde, schenke ons zijn vrede.

Allen: Amen.

(Kort inleidend woord)

Drempelgebed (pastor H. Egging)

Goede God,
zie genadig hier op ons, uw kinderen, allemaal anders,
maar toch samen bijeen omwille van de vrede.
Wij bidden U:
dat uw Heilige Geest ons mag vergezellen
en in herinnering brengen wat uw Zoon ons geleerd heeft:
dat wij allemaal uw kinderen zijn, zusters en broeders van elkaar.
Met dat besef kunnen wij de vrede in de wereld verkondigen
en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Gebed om vergeving (pastor H. Egging)

Zusters en broeders, soms lukt het ons niet
het goede, dat de Heer ons geeft, goed te gebruiken
of zonder twist met elkaar om te gaan.
Vragen wij daarom de Heer om zijn ontferming over ons
en bidden wij:

Heer, U schenkt ons al het goede,
maar het lukt ons niet altijd er goed mee om te gaan.

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Christus, Vrede laat U ons, uw vrede geeft u ons,
maar het lukt ons niet altijd er vredevol mee om te gaan.

Allen: Christus, ontferm U over ons.

Heer, U zendt ons de grote Helper in ons leven,
die ons helpt de vrede te bevorderen.
maar soms lukt het ons niet
de hulp van uw Geest te aanvaarden.

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God ons vredevol nabij zijn,
met ons begaan blijven en ons geleiden
tot eeuwig leven in zijn vrederijk.

Allen: Amen

Glorialied: Zing van de Vader

(Tekst: Henk Jongerius; melodie: Johann Crüger)

2.
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3.
Zing van de Geest, de adem van het leven.
duurzame kracht die mensen wordt gegeven:
waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen:
houd Hem in ere!
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Gebed bij de opening van de Schriften (ds. G. Fröberg)

Goede God,
open onze oren en onze harten,
zodat wij uw Woord van vrede goed kunnen verstaan
en ons eigen kunnen maken,
opdat uw Rijk van Vrede voor ons allen
stap voor stap dichterbij komt.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Eerste lezing: uit de brief van Jacobus (3, 16-4, 3, NBV)
(lector)

Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vrede-lievend, mild 
en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze 
is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar 
vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort?
Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?
U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt 
uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u
bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten 
bevredigen.

Antwoordpsalm: psalm 139 (23-24) (Naardense Bijbel) (lector)
(met acclamatie; tekst psalm 139; melodie Jacques Berthier))

1e keer cantorij ; 2 keer allen

Doorgrond mij, God, en ken mijn hárt, *
toets mij en ken mijn gedáchten!
Wil zien of ik op een weg van smárt ben, *
en leid mij op een weg naar de éeuwigheid!
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1e keer cantorij ; 2 keer allen

Evangelie: volgens Marcus (9, 30-37) (NBV) (lector)
Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand 
dat te weten kwam,
want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.
Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen.
Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’
Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.
Ze kwamen in Kafarnaüm.
Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het 
redetwisten?’
Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen 
de belangrijkste was.
Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich.
Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen 
zijn en ieders dienaar.’
Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen 
en zei tegen hen:
‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, 
neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

Lied: De eersten zijn de laatsten
(Tekst: Willem Barnard; melodie: Frits Mehrtens)
Allen 1,2,3, 6 en 8 cantorij 4,5 en 7 .
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2. 
God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan.

4.
Het onderste komt boven, 
de torens vallen om,
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom.

6.
Zo hoog zijn Gods gedachten, 
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter, 
wie achterbleef gaat voor.

3.
Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht.

5.
Wie later is geboren 
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren 
gaan hogerop vrijuit.

7.
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn.

8.
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop!
Kiest dan de goede plaatsen 
en geeft uw hart aan God.

Overdenking (Ds. G. Fröberg)

Lied: Wie is die God? (GvL 652)

Cantorij 1en 2 ; allen 3,4,5 en 6.

2.
De Vader die de wereld schiep, 
de stem die ons tot leven riep:
dat is mijn God, ik roep Hem aan 
en zeg Hem dank voor mijn bestaan.

3.
Wie is dat ene mensenkind 
dat anderen zo heeft bemind
dat Hij zich aan het kruis liet slaan, 
ons nog doet vragen naar zijn naam?
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4.
De Zoon die ons geboren is, 
het licht in onze duisternis,
voor kleine mensen, diep in nood, 
een hoopvol woord tot in de dood.

5.
Wie zingt in ons dat ene lied: 
het leven doet de dood teniet?
verlangen dat maar niet verslijt, 
een ademtocht van eeuwigheid?

6.
De Geest die ons de ruimte geeft, 
de levenskracht die ons beweegt,
de liefde krijgt de overhand 
en aarde wordt tot vruchtbaar land.

Dankgebed – Voorbede (ds. G. Fröberg en pastor H. Egging)
Bij elke bede wordt een kaars aangestoken.

pastor H. Egging:
Goede God, wij danken U dat U ons roept tot vrede,
zodat wij de ander niet als vijand zien, maar als zusters en broeders.
Wij danken U dat U ons leert de waardigheid te zien
in elke persoon die zoekt naar vrijheid.
U geeft ons de kans om door ontwikkeling van allen
onrecht en geweld ter overwinnen.
Wij danken U dat U onze harten warm en zacht maakt,
zodat wij vrede en verzoening kunnen nastreven.
Daarom bidden wij tot U, vredevolle God…

ds. G. Fröberg: 
Dat wij alle mensen leren beschouwen
als vrije en gelijkwaardige personen,
en elkaar verwelkomen als zusters en broeders van elkaar.
zodat wij van harte de vrede in de wereld bevorderen.
Laat ons bidden…

Allen: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede.

pastor H. Egging:
Dat wij geen grenzen dulden tussen ons en andere mensen,
maar elkaar zien als geliefde kinderen van God, 
zonder uitzondering leden van zijn volk.
Laat ons bidden...

Allen: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede.

ds. G. Fröberg:
Voor alle wereldlijke en religieuze leiders in de wereld
bidden wij: dat zij de onderlinge dialoog blijven zoeken
en de integrale ontwikkeling van allen bevorderen
opdat ieder eens zal kunnen leven in de vrede.
Laat ons bidden...

Allen: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede.
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pastor H. Egging:
Voor onszelf bidden wij:
om de kracht en de moed elke dag conflicten uit te praten,
zodat wij iedere dag in vrede kunnen afsluiten, met een verzoend hart. 
Laat ons bidden...

Allen: Vredevolle God, verhoor ons en schenk ons de vrede.

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft…

Onze Vader (oecumenische versie, gebeden door allen)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed (pastor H. Egging)

Goede God,
trek met ons mee door het leven en sta ons bij,
zodat wij ook bij tegenslag in ons leven
de vrede kunnen bewaren 
en zo een toonbeeld van U kunnen zijn
en brengers van vrede voor anderen.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zegenbede (pastor H. Egging)

Om de vrede te delen, zegenen wij elkaar en alle mensen…
De Heer zij altijd met u.

Allen: Moge Hij geven dat u altijd met Hem bent.

Moge u altijd van God houden
en al uw zusters en broeders beminnen.
En moge u altijd onderhouden
wat u aan de Heer hebt beloofd.

Zegene u God, die vrede geeft:
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Allen: Amen
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Slotlied: Zal er ooit een dag van vrede?
(Tekst: Henk Jongerius; melodie: London 1863 – Goldschmidt)
Allen 1,2,5 en 6 ; cantorij 3 en 4.

2.
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn?

3. 
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredesbloesem ruikt.

4.
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht.

5. 
Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is.

6. 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is.
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